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T Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastal čas, T
vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska v každom z nás...

T

... pokojné Vianoce a šťastný nový rok želajú starosta obce a pracovníci obecného úradu
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 26. 9. 2013
Uznesenie č. 264
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený doplnený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing.
Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 265
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 27. 6. 2013 a konštatovalo,
že prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 266
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2012/2013 v ZŠ s MŠ
R. Hečka.
Uznesenie č. 267
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie informáciu
RNDr. Mgr. Klementa Hrkotu, riaditeľa ZŠ s MŠ R. Hečka o otvorení
nového školského roka 2013 /2014.
Uznesenie č. 268
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ
R. Hečka Dolná Súča za I. polrok
2013.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová,
Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 269
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmenu rozpočtu na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 1/2013 ZŠ
s MŠ R. Hečka Dolná Súča.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing.
Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: Borot
Uznesenie č. 270
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plnenie rozpočtu obce Dolná Súča za I. polrok 2013.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: Borot

Uznesenie č. 271
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového
rozpočtu obce Dolná Súča k 30. 6.
2013.
Uznesenie č. 272
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmenu rozpočtu na rok
2013 rozpočtovým opatrením č.
2/2013 obce Dolná Súča.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 273
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo použitie rezervného fondu
na splátku úveru projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev obce
Dolná Súča“ vo výške 18.886,35 €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 274
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie výstavby, územného
plánovania a ŽP pri OcZ o činnosti
komisie.
Uznesenie č. 275
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k overeniu účtovnej závierky za rok 2012 externým
audítorom.
Uznesenie č. 276
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 277
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k Povodňovému plánu obce Dolná Súča zo dňa
11. 12. 2008.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 278
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1/ určilo
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je predaj
nehnuteľnosti v k. ú. Dolná Súča
– pozemku E-KN parc. č. 7867
ostatné plochy o celkovej výmere
18 m2, zapísanej na LV č. 3353
ako vlastník obec Dolná Súča v podiele 1/1-ina pre Juraja Maradíka a manž. Danielu Maradíkovú,
rod. Sošťákovú, bytom Dolná
Súča č. 921 za účelom scelenia
pozemkov E-KN p. č. 7867, C-KN
p. č. 4914/2 a C- KN p. č. 4912/4,
čím vznikne stavebný pozemok;
2/ schválilo
predaj nehnuteľnosti – pozemku
v k. ú. Dolná Súča, E-KN parc. č.
7867 ostatné plochy o celkovej
výmere 18 m2, zapísanej na LV
č. 3353 ako vlastník obec Dolná
Súča v podiele 1/1-ina pre Juraja
Maradíka a manž. Danielu Maradíkovú, rod. Sošťákovú, bytom
Dolná Súča č. 921 za účelom
scelenia pozemkov E-KN p. č.
7867, C-KN p. č. 4914/2 a C- KN
p. č. 4912/4, čím vznikne stavebný pozemok.
Kúpna cena pozemku E- KN p. č.
7867 je ....................... 10.- €/m2
Celková kúpna cena
predstavuje ................... 180,- €.
Poplatky súvisiace s prevodom
hradí kupujúci.
2/ Žiadosť o odkúpenie pozemku
pre 7 parkovacích miest pre novostavbu bytovky – pre Firmu
STAFIS, s. r. o., Súvoz 1, Trenčín.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 279
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1/ určilo
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je predaj
nehnuteľnosti – pozemku C-KN
parc. č. 982/1 trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 145 m2
k. ú. Dolná Súča, novovytvorená
C-KN parcela odčlenená GP č.
31321704-363/2013 vypracovaného Geodéziou Bratislava, a. s.,
zo dňa 12. 8. 2013, ako vlastník
obec Dolná Súča, IČO: 311502,
pre firmu STAFIS, s. r. o., Súvoz 1,
911 01 Trenčín, IČO: 36305103,
IČ DPH: SK2020175927 za účelom vytvorenia 7 parkovacích
miest medzi požiarnou zbrojnicou
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a bytovkou Dolná Súča – 11 b. j.,
z dôvodu scelenia pozemkov k
bytovému domu – 11 b. j. a splnenia podmienok v zmysle stavebného zákona ku kolaudácii
bytovky;
2/ schválilo
predaj nehnuteľnosti – pozemku
C-KN parc. č. 982/1 trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere
145 m2 k. ú. Dolná Súča, novovytvorená C-KN parcela odčlenená GP č. 31321704-363/2013
vypracovaného Geodéziou Bratislava, a. s., zo dňa 12. 8. 2013,
ako vlastník obec Dolná Súča,
IČO: 311502, pre firmu STAFIS,
s. r. o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36305103, IČ DPH:
SK2020175927 za účelom vytvorenia 7 parkovacích miest medzi
požiarnou zbrojnicou a bytovkou
Dolná Súča – 11 b. j., z dôvodu
scelenia pozemkov k bytovému
domu – 11 b. j. a splnenia podmienok v zmysle stavebného zákona ku kolaudácii bytovky ako
i dodržania podmienok OcZ v prijatom uznesení č. 261-OZ/2013
z 27. 6. 2013.
Kúpna cena pozemku C-KN p. č.
982/1 je ......................... 20.-/m2.
Celková kúpna cena
predstavuje ................ 2 900,- €.
Poplatky súvisiace s prevodom
hradí kupujúci.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 280
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej dotácie na mzdy
a prevádzku Centra voľného času
– súčasť Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne vo výške 30,- €/žiak na rok 2013 v zmysle
žiadosti.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: Ing. Panák
Uznesenie č. 281
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh poslanca OcZ Bc. Radomíra Hlávku zriadilo komisiu – pracovnú skupinu na posúdenie možnosti
a spôsobu rozšírenia MŠ pri ZŠ s MŠ
R. Hečka v Dolnej Súči v nasledovnom
zložení:
- Ing. Pavol Kvasnica, starosta obce
- RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.
– riaditeľ školy
- Bc. Radomír Hlávek, poslanec OcZ
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- JUDr. František Ondrišák, predseda finančnej komisie
- Ing. Oľga Panáková, kontrolórka
obce.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: JUDr. Ondrišák, Ing. Panák,
Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: Borot, Majerská
Uznesenie č. 282
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
súhlasilo so sponzorským príspevkom na pripravovaný prvý CD nosič
pre DH Krásinka vo výške 300,- €,
za nasledovných podmienok:
- na obale CD bude uvedená obec
Dolná Súča ako sponzor
- CD bude prezentované minimálne dvoma skladbami starších autorov z Dolnej Súče
- sponzorský príspevok bude riadne zúčtovaný DH do účtovníctva
obce kópiou celkovej faktúry za
CD.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 30. 10. 2013
Uznesenie č. 283
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený doplnený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,
Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 284
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo:
a) predloženie žiadosti o FP v rámci
výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-13 za účelom
realizácie projektu „Na pomedzí
Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške
1.523,90 eur.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,

Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 285
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu Ing.
Bohúša Babála, riaditeľa Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára
Váh Nemšová o činnosti vodárenskej spoločnosti.
Uznesenie č. 286
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo uzatvorenie darovacej zmluvy a prijatie daru od JUDr.
Františka Ondrišáka, a to nehnuteľnosť – pozemok registra C-Kn evid.
na katastrálnej mape parc. č. 6141/8
ostatné plochy o celkovej výmere
310 m2, zapísanej na LV č. 2981 k. ú.
Dolná Súča ako vlastník JUDr. František Ondrišák, bytom Dolná Súča
č. 902, občan SR, v podiele 1/1-ina
pre obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča IČO: 311502, DIČ:2021091424
za účelom užívania vybudovanej
miestnej prístupovej komunikácie,
parcela C-Kn 6141/8.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,
Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 21. 11. 2013
Uznesenie č. 287
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený doplnený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 288
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 26. 9. 2013 a 30. 10. 2013
a konštatovalo, že prijaté uznesenia
boli splnené.
Uznesenie č. 289
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie finančnej
a správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti OcZ o činnosti
komisie.
Uznesenie č. 290
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie sociálnej
a bytovej pri OcZ o činnosti komisie.

číslo 3 • december 2013

4
Uznesenie č. 291
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo mesačné nájomné pre 10
bytov v bytovom dome č. 251 (nadstavba Materskej školy Dolná Súča)
vrátane služieb s účinnosťou platby
za január 2014 nasledovne: ► ► ►

1/1

52,07

2/1

44,31

3/1

• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zrušilo uznesenie č. 275-OZ/2009
z 2. 9. 2009.

4/2

• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
odporučilo starostovi obce uzatvoriť
s nájomníkmi dodatky nájomných
zmlúv s novou výškou nájomného
a finančnej záruky.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 292
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 5 k VZNO
č. 3/2008 – o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ a výške príspevkov.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 293
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu starostu obce k príprave návrhu rozpočtu obce pre rok 2014.
Uznesenie č. 294
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo v zmysle ustanovení
§ 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 nasledovne:
Predseda komisie:
Bc. Radomír Hlávek
Členovia komisie: Danka Gazdíková
Mária Madolová
Anna Slivová
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 31. 12. 2013
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 295
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti firmy Enermont,
s. r. o., Bratislava v zastúpení investora Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava predbežne súhlasilo
1/ s predajom pozemku časť par. č.

Byt č./
Izby

Plocha bytu s balkónom Čistý nájom
m2

Náklady

Úplný nájom
€

102,58

50

152,58

87,29

50

137,29

43,04

84,79

50

134,79

62,56

123,24

50

173,24

5/2

61,7

121,55

50

171,55

6/1

53,28

104,96

50

154,96

7/1

45,58

89,79

50

139,79

8/1

46,44

91,49

50

141,49

9/2

63,97

126,02

50

176,02

10/2

63,12

124,35

50

174,35

SUM

536,07

1056,06

500

1556,06

6130 KN reg. „E, číslo LV 3353
a časť par. č. 6132/2 reg. „C, číslo LV 1, k. ú. Dolná Súča pre výstavbu transformačnej stanice,
2/ so zriadením vecného bremena
pre potreby uloženia elektrického
vedenia, ktoré je navrhované na
pozemkoch:
k. ú.

Parcelné číslo

Číslo LV

Dolná
Súča

6130 KN reg. „E

3353

Dolná
Súča

6132/2 reg. „C

1

Dolná
Súča

6132/3 reg. „C

1

Dolná
Súča

6108/4 reg. „E

1

Obecné zastupiteľstvo podmienilo predbežný súhlas tým, že za
ihriskom zo severozápadnej strany
bude vysoké napätie odizolované.
Dôvodom je výstavba záchytných
sietí za bránkami futbalového ihriska, ako aj prechádzajúce vysoké
napätie cez zónu, ktorá bude určená
v územnom pláne obce na výstavbu
individuálnej bytovej výstavby obce.
Po vyhotovení nového geometrického plánu s odčlenením parciel je potrebné, aby si firma Enermont, spol.
s r. o., Bratislava, v zastúpení investora Západoslovenská distribučná,
a. s., Bratislava podala novú žiadosť
na odkúpenie pozemku.
Poplatky súvisiace s vyhotovením
geometrického plánu a prevodom
nehnuteľností hradí kupujúci.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 296
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhlasné stano-

visko komisie výstavby, územného
plánovania a ŽP pri OcZ k zámene
pozemkov pre žiadateľa: Anton Novomeský a manž. Viera, r. Omachelová, obidvaja bytom Dolná Súča
813 a predbežne súhlasilo so zámenou pozemkov odčlenenej časti
EKN par. č. 7903/1 – ostatné plochy
zapísanej na LV č. 3353 v k. ú. Dolná Súča vo vlastníctve obce Dolná
Súča a odčlenenou časťou asfaltovej cesty z CKN par. č. 6190/75,
evidovanej na katastrálnej mape –
LV č. 3238 – pre k. ú. Dolná Súča
vo vlastníctve: Anton Novomeský a manž. Viera, r. Omachelová,
obidvaja bytom Dolná Súča 813.
Pre zámenu pozemkov je potrebné
doložiť nový geometrický plán na odčlenenie častí pozemkov, ktorý zaručí
rovnakú výmeru zamenených pozemkov a bude technickým podkladom
pre spísanie zámennej zmluvy.
Poplatky súvisiace s vyhotovením
geometrického plánu a zámennej
zmluvy hradí žiadateľ.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 297
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo odmenu pre Ing. Oľgu Panákovú, kontrolórku obce za rok
2013 vo výške 200,- €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0 Zdržal sa: Borot, Ing. Panák
Všetky uznesenia ako i zápisnice zo
zasadnutí obecných zastupiteľstiev v plnom znení sú zverejňované na webovej
stránke obce www.dolnasuca.sk
Danka Gazdíková,
zapisovateľka OcZ
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80 rokov detskej dychovej hudby v Dolnej Súči
V nedeľu 24. novembra 2013 sa v kinosále kultúrneho domu uskutočnil slávnostný koncert Detskej dychovej
hudby Rudolfa Hečka a ako hosť programu vystúpila dychová hudba Krásinka. Týmto koncertom sme si chceli
pripomenúť významné jubileum kultúrneho diania v našej obci, a to 80. výročie založenia detskej dychovej hudby
učiteľom a organistom Rudolfom Hečkom.
V školskom roku 1932/33 mladý učiteľ Rudolf Hečko dal
dokopy prvú dychovú zostavu dolnosúčanských chlapcov
a začal ich vyučovať. Je pravdepodobné, že ucelenejšie verejné vystúpenie sa uskutočnilo niekedy v roku 1933, čím sa
stal pokračovateľom tradície Jozefa Matulaya. Obľúbený motív,
s ktorým Rudolf Hečko pracoval, bola pieseň „Nad tú Súču“.
Počas svojho 40-ročného pôsobenia za dirigentským pultom často vytváral pre svoje súbory zmesi ľudových piesní,
tzv. venčeky. Jedným z nich je i venček ľudových piesní pod
názvom „A tam dole pri Trnave“. Pýtate sa, prečo práve pri
Trnave? Možno viete, možno nie, ale Rudolf Hečko pochádzal z Horných Orešian, odkiaľ už do Trnavy ďaleko nebolo.
Jedným z prvých žiakov R. Hečka bol i Martin Šedivý, neskorší dirigent Posádkovej hudby Trenčín, ktorý sa po odchode do zálohy venoval výchove mladých muzikantov na
Vlčom vrchu i v Dolnej Súči a svoje schopnosti uplatňoval pri
úpravách ľudových piesní pre detské a mládežnícke orchestre. Jednou z takých piesní je i valčík „Mesiačik“.
Repertoár Detskej dychovej hudby R. Hečka tvoria skladby tradičné, čiže sa snažíme nezabúdať na odkaz Rudolfa
Hečka, Martina Šedivého, Jožka Šedivého, ale radi siahneme i po skladbách súčasných autorov.
V roku 1966 začal ako druhý dirigent detskej dychovky pôsobiť bývalý žiak R. Hečka Marián Šedivý, ktorý postupne
prevzal vedenie detskej dychovky. V polovici 70. rokov sa
sformoval nový detský dychový orchester v počte do 50 členov, ktorého členom ako hráč na tubu bol i súčasný umelecký vedúci Vladimír Vavro. V tom období pri výchove mladých
hudobníkov intenzívne pomáhali: Martin Šedivý, Jozef Podolák, Juraj Čičo, Ladislav Podolák a Viliam Šedivý. Jednou
z prvých skladieb, ktorú tento orchester zvládol, bola „Prvá
polka“ od Karola Pádivého.

V roku 1985 bola činnosť detskej dychovky prerušená, no
už rok nato sa tvorí nový súbor pod názvom Súčan. Umeleckými vedúcimi boli Ladislav Holíček, Cyprián Vasko a Vladimír Vavro. Súbor sa veľmi sľubne rozvíjal, avšak pre organizačné nezhody napokon v roku 1989 svoju činnosť ukončil.
V roku 1990 z iniciatívy vtedajšieho starostu obce Mariána
Vaska sa činnosť detskej dychovej hudby obnovila pod vedením Vladimíra Vavra a Cypriána Vaska a tak pracuje až
doteraz. Počas celého trvania detskej dychovky jej odchovanci vytvárali samostatné dychové hudby alebo dopĺňali už
existujúce súbory v Dolnej Súči i v blízkom okolí, napríklad
Dychová hudba dospelých, DH Krásinka, DH Stodolanka,
DH Drotári a v súčasnosti opäť DH Krásinka.
Počas 80-ročného pôsobenia detskej dychovej hudby absolvovali jednotlivé súbory nespočetné množstvo vystúpení
doma i v blízkom okolí. Pripomeňme si aspoň tie najvýznamnejšie, a to účasť na národopisných slávnostiach v Prahe
v roku 1936, účinkovanie na Medzinárodnom festivale mládeže v Berlíne v roku 1973, koncertovanie na Spartakiáde
v roku 1980 v Prahe. Z mladšej histórie treba spomenúť zájazd do Švajčiarska v roku 2003 a účasť na medzinárodnom
festivale dychových orchestrov v poľskom meste Rybnik,
kde orchester obhájil strieborné pásmo a získal tri ceny za
sólový výkon – za čo patrí poďakovanie Jurkovi Michálikovi,
Liborovi Borotovi a Marcelovi Podolákovi.
Obec Dolná Súča pri príležitosti 80. výročia založenia detskej dychovej hudby v Dolnej Súči sa rozhodla udeliť pamätné listy našim rodákom, ktorí sa najviac zaslúžili o výchovu
a muzikantský rast dolnosúčanskej mládeže a pokračovali
tak v tradícii, ktorú založil Rudolf Hečko. Pamätné listy odovzdal starosta obce Ing. Pavol Kvasnica.
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Pamätný list in memoriam bol udelený:
Mariánovi Šedivému – bývalému vedúcemu detskej dychovej hudby
Martinovi Šedivému – dirigentovi detskej dychovej hudby
Jánovi Miklasovi – za pomoc a spoluprácu pri písaní textov
pre detskú dychovú hudbu
Jozefovi Šedivému – za úpravy ľudových piesní, ktoré sú
súčasťou repertoáru DDH
Jozefovi Podolákovi – za výchovu mladých muzikantov
Jurajovi Čičovi – za výchovu mladých muzikantov.
Ďalej boli pamätné listy udelené:
Ladislavovi Podolákovi – za výchovu mladých muzikantov
Viliamovi Šedivému – za výchovu mladých muzikantov
Ladislavovi Holíčkovi – bývalému vedúcemu DDH
Mariánovi Vaskovi – bývalému starostovi obce za iniciatívu
pri oživení tradície DDH a jej všestrannú podporu
Vladimírovi Zvalenému – riaditeľovi Trenčianskeho osvetového strediska za dlhoročnú výbornú spoluprácu
Petrovi Voříškovi – umeleckému vedúcemu dychového orchestra Morava pri ZUŠ Hulín za výbornú cezhraničnú spoluprácu

Cypriánovi Vaskovi – vedúcemu DDH za dlhoročnú výchovu mladých muzikantov
Vladimírovi Vavrovi – vedúcemu DDH za dlhoročnú výchovu mladých muzikantov
Detskej dychovej hudbe Rudolfa Hečka – ako nositeľke
tradícií, ktorej základ položil Rudolf Hečko.
Pri tejto príležitosti udelilo Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne pamätnú plaketu Detskej dychovej hudbe Rudolfa
Hečka z Dolnej Súče. Plaketu odovzdal vedúcemu DDH R.
Hečka Vladimírovi Vavrovi riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený.
Takmer 160-ročná hudobná tradícia a 80. výročie od založenia detskej dychovej hudby, to sú fakty, ktoré hovoria
jasnou rečou o mieste a význame dychovej hudby v Dolnej Súči. Keď Jozef Matulay zakladal prvú dychovú hudbu,
iste veril, že semienko, ktoré zasial do umeleckej nadanosti
dolnosúčanských občanov, nájde v obci úrodnú pôdu. Netušil však, že jeho pokračovatelia z tohto semienka vypestujú
zdravý strom, rozprestierajúci svoje konáre takmer po celom
Slovensku.
Záleží len na súčasníkoch, ako sa bude tento krásny strom
v Dolnej Súči rozrastať v časoch súčasných a budúcich.

KRESŤANSKÝ KÚTIK
Relikvie
V jednej piesni sa spieva: „Stále sa
niečo začína a každý deň sa niečo
končí“ – kto by nepoznal jednu z najslávnejších piesní skupiny Elán? Nuž,
a takto nám skončili a končia vlastne
oba roky...
Najskôr ten cirkevný – liturgický, no
a po ňom v krátkej dobe aj ten kalendárny. Sme o rok starší, ale to nie je až
tak podstatné. Dôležitejšia je otázka,
či sme aj o toľko múdrejší? Na konci
každého roka sa zvykne bilancovať.
To ešte nechceme, ale zato musíme
vyzdvihnúť snáď tie najdôležitejšie podujatia v našom kostole – vo farnosti.
Bezpochyby to boli momenty, aké ešte
nezažil nikto z nás.
Dňa 19. júna 2013 sme stáli vo
veľkom očakávaní na dvore farského
úradu. O chvíľu už prichádza veľké
auto a naši otcovia z neho vykladajú
relikvie svätého Konštantína-Cyrila,
jedného zo solúnskych bratov, našich

vierozvestcov. Neskutočná pravda a realita! Kedysi dávno títo dvaja bratia prišli
v poslušnosti do tejto zeme našich predkov, aby nám odovzdali a zanechali najcennejší poklad – VIERU. Odvtedy sa náš národ modlí: „Dedičstvo otcov zachovaj
nám Pane.“ Ten istý svätý Cyril, teda kúsok z neho, prichádza do Dolnej Súče.
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Nie aby nám musel odovzdať opäť
tento najvzácnejší poklad, ale aby
nás posilnil vo vyznávaní a uctievaní
pravého Trojjediného Boha. Boli to
krásne, slávnostné a nezabudnuteľné
chvíle. Dokonca aj vtedy, keď sme sa
s ním lúčili, aby mohol odísť vo viere
a láske povzbudzovať iných...

Blahoslavený Ján Pavol II.
Myslím, ba dokonca som presvedčený,
že tie vzácne chvíle prežité a obetované v prítomnosti svätého Konštantína-Cyrila (jeho relikvií) podnietili aj iný,
podobný nápad. Prečo by náš farský
chrám nemohli zdobiť relikvie svätcov? Tak sa začala dlhá a únavná, ale
radostná cesta vybavovania a získavania ctihodných relikvií veľkého pápeža bl. Karola Wojtylu, pápeža Jána
Pavla II. Napokon aj toto sa stalo skutočnosťou.
Prišla septembrová sobota a naša
farnosť bola opäť v pozore. Tentokrát
sme boli všetci účastní nezabudnuteľných chvíľ. Relikvie, konkrétne kvapka
krvi a kúsok bielej pápežovej reverendy sa stali navždy súčasťou nášho
farského Kostola sv. Alžbety Uhorskej.
Otec Pavel Kubáň z Poľska nám do-

podrobna vysvetlil, aký významný dar dostáva naša farská rodina. Dekan Anton
Košík z Nemšovej celebroval slávnostnú liturgiu „kúsok veľkého svätca a dobrodincu ľudského pokolenia zostane už navždy medzi nami“ a aby nebolo azda málo,
pán dekan posvätil aj obraz božieho milosrdenstva v životnej veľkosti. Všetci sme
cítili nielen slávnosť danej chvíle, ale akúsi zodpovednosť a poslanie: „Choď a rob,
ži aj ty podobne...“, a tak sa stávame strážcami neoceniteľných božích darov. Nie
iba niektorí, ale každý jeden z nás tu žijúci a najmä tí, čo prídu po nás, si musia byť
vedomí, že strážime tie najväčšie božie dary. Nech nás každým dňom a každým
stretnutím povzbudzujú vo viere a láske a najmä v konaní dobra.
Jozef Kuna, farár

Vianoce, aké by som chcel mať

Chcel by som aspoň raz v živote prežiť Vianoce, aké som
nikdy nemal. Áno, aby boli biele, aby prišiel Ježiško, najmä
ten pod stromčekom, aby bola v televízii Popoluška i Mrázik,
aby sa podaril zemiakový šalát a vyprážaný kapor, aby sme
aspoň raz do roka všetci spolu jedli a chvíľu sedeli...
A čo tak aspoň raz toto všetko vynechať? ... A stať sa Ježiškom aspoň pre jedného človeka? Urobiť si konečne dobré
spytovanie svedomia a ozdravujúcu svätú spoveď? A nečakať, že mi spôsobí radosť zasa iba hmota, ale skutok, pote-

šenie, ktoré bude dlho hriať pri srdci toho iného? A čo tak raz
sa vykašľať na Popolušku či Mrázika a navštíviť niekoho, kto
ma už tak dávno čaká? Čo tak zameniť televízor za betlehem
a jasličky a urobiť niekomu naozajstné a skutočné Vianoce?
Alebo si odrieknuť niečo, čo vôbec nemusím a obetovať to
za toho, kto stratil úplne všetko? Možno to budú celkom iné
Vianoce. A ktovie, možno sa zo všetkých tých, ktoré už mám
za sebou, budú najviac podobať tým PRVÝM.
Jozef Kuna, farár

INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV
dávame do pozornosti tým daňovníkom, ktorí v roku 2013 nadobudli,
predali alebo previedli nehnuteľnosť v k. ú. obce Dolná Súča a upozorňujeme na povinnosť podať:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje
Podľa zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. daňovník podáva
priznanie k dani, ku ktorej mu vznikla
daňová povinnosť.
Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru
kalendárneho roka. Daňovníkom je fyzická a právnická osoba.
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za nevýherné

hracie prístroje je daňovník povinný
podať správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
k týmto daniam, alebo niektorej
z nich.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani
za psa, k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho
obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej
mu vznikla daňová povinnosť do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ si môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Oznamujeme občanom – držiteľom
psov, že v mesiaci januári obec vykoná výmenu známok pre registráciu
psov v obci.
Pri výmene známky je potrebné
predložiť očkovací preukaz psa. Majitelia psov – držitelia preukazu ŤZP
a ŤZP-S predložia tiež čitateľnú fotokópiu preukazu pre uplatnenie zľavy
na dani za psa.
Pri nepredložení preukazu nebude
zľava poskytnutá.
Výmena známky je bezplatná.
Pôvodné známky budú pre rok 2014
neplatné.
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Pozývame vás
Srdečne pozývame všetkých milovníkov dolnosúčanskeho ochotníckeho divadla na premiéru novej divadelnej hry.
Spolu s divákmi sa presunieme do dávnych čias, kde po (ne)vydarenej bitke pri Rozhanovciach,
na hranici Čákovho panstva, sa v Krčme na krížnych cestách stretnú porazení vojaci spolu s ich
nepriateľom rytierom Drugetom. Ten si so sebou prinesie aj vzácny poklad, štyri dievčatá – sestry,
ktorým sa nečakane stane tútorom. Čo ak sa mladé dámy nechcú podriadiť vôli ich mŕtveho brata?
To už je otázka, ktorej odpoveď sa dozviete na našej premiére, kde samozrejme spolu s pútavým
dejom nebude chýbať skvelý súboj, tanec, spev a nepochybne veľa zábavy.
Predpokladaná premiéra bude koncom januára 2014.
S prianím krásnych a požehnaných vianočných sviatkov sa na vás teší váš Divadelný súbor GIOVANNI z Dolnej Súče.
Dovidenia na javisku, priatelia!
Eva Ondrišáková

Silvester 2013 v Dolnej Súči

T

31. 12. 2013, Kultúrny dom Dolná Súča
DJ: Palino Michálik
Vstupné: 5 EUR
(v cene kapustnica, polnočný prípitok, zábava do rána)
Rezervácie: 0905 936 764
Poľovnícke združenia Krásin Dolná Súča pozýva na

Kultúrna komisia pri OcZ, klub dôchodcov
a materské centrum Hviezdička
v spolupráci s obecným úradom
vás pozývajú na

T

Vianočný bazár

T
T

v sobotu 21. decembra 2013 o 14.30 h
na námestí v Dolnej Súči.

Poľovnícku – štefanskú zábavu
26. decembra 2013 o 20.00 h
v spoločenskej sále kultúrneho domu.

Občania z našej obce, ktorí majú záujem prezentovať
a zároveň predávať svoje výrobky a produkty,
napr. včelí med, vianočné oblátky, medovníky,
sušené ovocie a iné,
aby sa v prípade záujmu informovali na obecnom úrade.

Do tanca a na počúvanie hrá DH Vlčnovjanka (ČR).
Vstupné je 8 €.
V cene vstupenky je tradičný poľovnícky guláš.

Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program
a vianočné špeciality.
Príďte sa naladiť na pravú vianočnú atmosféru.

Srdečne vás pozývame.

Vážení občania,
pozývame vás

dňa 31. 12. 2013 o 23.00 h
na námestie v Dolnej Súči,
kde sa spoločne rozlúčime
so starým rokom
a pripomenieme si

21. výročie vzniku
Slovenskej republiky.
Pri reprodukovanej hudbe,
teplom čaji a v dobrej nálade
spoločne privítame

NOVÝ ROK 2014.

Všetkých srdečne pozývame.
Obec Dolná Súča pozýva

1. marca 2014

priaznivcov dobrej zábavy na

FAŠIANGOVÉ POPOLUDNIE NA NÁMESTÍ
A FAŠIANGOVÚ TANEČNÚ ZÁBAVU
v KD Dolná Súča.

Na tanečnej zábave do tanca a na počúvanie bude hrať DH LEGRÚTI (ČR).

TANEČNÁ ZÁBAVA
S TRADIČNÝM POCHOVÁVANÍM BASY
sa uskutoční
dňa 4. marca 2014 o 19.00 h

sa v spoločenskej sále kultúrneho domu.
Všetkých srdečne pozývame.

Vianočný recept a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a
Kapor na hubách
Kapra očistíme, osolíme z oboch strán a uložíme na pekáč. Pred pečením ho potrieme 3 – 4 strúčikmi
pretlačeného cesnaku, pridáme cca 150 g masla a podlejeme 1 dcl vody. Pečieme vo vyhriatej rúre
15 – 20 minút pri 200 stupňoch Celzia. Huby ovaríme vo vode a necháme odkvapkať. Pred dopečením
posypeme kapra hubami, mletou sladkou červenou paprikou a dopečieme doružova cca 5 minút.
Podávame so zemiakovým šalátom.
Dobrú chuť.
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UPOZORNENIE pre občanov
Obecný úrad v Dolnej Súči chce touto cestou vyzvať občanov na správne triedenie odpadu, ako sú použité rastlinné oleje, textil, plasty, sklo. Jednotlivé komodity je potrebné
triediť do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a sú
určené na jednotlivé druhy odpadu.
Rastlinné oleje je potrebné v uzatvorenej nádobe odkladať do kontajnera na to určeného, ktorý je umiestený pri
zadnom vchode do kultúrneho domu. Uvedený olej sa ďalej
recykluje.
Textil môžeme likvidovať dvoma spôsobmi, a to:
1. textil, ktorý sa dá ďalej použiť, menej obnosené šatstvo a obuv
môžete odložiť do pripravených kontajnerov, ktoré sú
umiestnené v obci a sú viditeľne označené,
2. nepoužiteľný textil je potrebné odovzdať v zbernom dvore,
kde sú pripravené kontajnery na to určené.
Plasty a platové obaly je potrebné skrčiť a vhodiť do
žltých kontajnerov rozmiestnených v obci. Kontajnery sú
umiestnené tiež v zbernom dvore, kde môžete odovzdať

väčšie množstvo uvedeného odpadu.
Sklo – fľaše a iné sklenené výrobky môžete vhodiť do
kontajnerov na to určených. Sú rozmiestnené po obci. Väčšie množstvo tohto odpadu môžete odovzdať bezplatne v zbernom dvore.
Vážení občania,
uvedené kontajnery sú umiestnené v obci pre nás všetkých, a preto je potrebné, aby sme ich v čo najväčšej miere
využívali a neznečisťovali si svoje okolie rôznym odpadom.
Správnym separovaním odpadu dosiahneme efektívnejšie
využitie už použitých materiálov na recykláciu, čím znížime množstvo vyprodukovaného
zmesového komunálneho odpadu. Tento komunálny odpad končí na skládke a zaťažuje
životné prostredie, aj keď je možnosť niektoré
druhy odpadu ďalej využiť.

Spoločne si chráňme naše životné prostredie.

Materské centrum Hviezdička
História materského centra
Hviezdička siaha až do roku 2005,
kedy jeho fungovanie začala skupinka mám v priestoroch starej školy pod kostolom.
Hviezdička sa stala obľúbeným centrom pre deti aj ich rodičov. Poskytuje
priestor pre odborné prednášky, rozvíjanie zručností, hranie sa detí. Otvára
možnosť prvých kontaktov pre malé
deti do troch rokov. Tu sa prvýkrát stretávajú so svojimi budúcimi spolužiakmi
a vytvárajú si kamarátske vzťahy. Deti
sa bez stresu z odlúčenia od rodičov

učia nadväzovať kontakty s rovesníkmi.
Hviezdička tak chce svojou neformálnou činnosťou prispievať k prirodzenému vstupu detí do kolektívu. Zároveň poskytuje zázemie mamičkám na
materskej dovolenke na spoločenské
kontakty, priestor na diskusiu o deťoch
a starostlivosti o nich.
V rámci programu vo Hviezdičke
sa snažíme pozvať hostí, ktorí sú pre
mamy a ich deti prínosom. Doteraz
medzi našimi pozvanými hosťami boli
detská lekárka, laktačná poradkyňa,
pani riaditeľka a učiteľka z MŠ, detské
psychologičky. Ďalej to boli hostia, ktorí

nás nadchli svojou kreativitou a zručnosťou a ukázali nám, ako sa vyrábajú
napr. slané torty, pletenie košíkov z papiera, háčkované výrobky, dekorácie
so servítkovou technikou a iné.
Pre deti je k dispozícii herňa so
šmykľavkou, domčekom a inými hračkami, spoločenská miestnosť, kuchynka.
Ak máte záujem prísť, potešíme sa
novým členom, stačí si so sebou priniesť prezuvky pre deti. Teplý čaj aj
kávu máme pripravené.
Informácie o programe a dianí vo
Hviezdičke nájdete na úradnej tabuli
obce a tiež na Facebooku.
L. V.

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči. Ani v tomto roku nás neobišiel a vo štvrtok 5. decembra navštívil deti z našej obce.
Stretli sa v kinosále kultúrneho domu. Dlhé chvíle čakania na jeho príchod si deti spríjemnili pozeraním krátkych kreslených
rozprávok. A zrazu to nastalo. Otvorili sa dvere a do dverí vstúpil za hlasného kriku detí sv. Mikuláš s anjelom. Po čase sa
k nim pridal aj čert. Po milom zvítaní sv. Mikuláš obdaroval deti sladkým balíčkom. Smelšie deti zarecitovali básničku, alebo
zaspievali pesničku, ale našli sa deti, ktoré si aj poplakali. Mikuláš dostal od detí milé kresbičky, ktoré mu venovali na pamiatku.
Veríme, že sa sv. Mikuláš u nás zastaví aj o rok.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenku na hodovú tanečnú zábavu, čím nám umožnili usporiadať toto
milé stretnutie detí so sv. Mikulášom.
J. P.
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A čo je to ten gospel?
Takto sa niektorí pýtali na to „čudo
D GospelFamily“, ktoré malo k nám
prísť na Alžbetine hody zaspievať
do nášho krásneho kostola. O čo
teda išlo, prečo to bolo a s akým zámerom to malo teda byť, sa dozviete po prečítaní ďalších riadkov.

TheGospelFamily je gospelový zbor
z Novej Dubnice, ktorý má asi 40 členov. Spieva prevažne gospelovú – duchovnú hudbu, väčšinou za pomoci
kláves, niekedy sa spája aj s gospelovou, dovolím si povedať, pop-gospelovou kapelou Boží Šramot, pričom
obe telesá hrajú ako oddelene, tak aj
spolu. Tento zbor má svoje veľké spevácke kvality a v pravej chvíli vytiahne
z rukáva taký ten správny „drajv“.
Všetci vieme, že sme obec známa
najmä históriou dychovej hudby ako
aj jej súčasnej popularity a momentálnej produkcie. Naskytla sa otázka,
prečo by sme si nemohli dovoliť aj
niečo iné, niečo taktiež veľmi kvalitné.
Dychovky máme tak akurát, tak čo by
sme zavolali? Vzhľadom na to, že tento zbor osobne veľmi dobre poznám,
už približne tri mesiace vopred som
dal „neoficiálny návrh“ členom zboru
na nejaký ich koncert, najlepšie v našom kostole. Ako sa blížili hody a bolo
jasné, že diskotéka nebude, rozhodol
som sa tento zbor zavolať aj k nám
do Dolnej Súče. Čas hodov bol úplne
idylický na takýto skvost, a keďže sa
nám tieto chvíle radosti a osláv blížili,

musel som do toho zainteresovať aj
farský úrad. Spoločne sme teda odkomunikovali náš zámer a presne 10 dní
do koncertu prišlo potvrdenie, že áno,
berieme to.
A tak sa stalo, prišli a nám (opäť)
padali sánky dolu. Neskutočné, jeden by si pomyslel, že ako to všetko
stihnú a tu hľa, krásny umelecký zážitok. Kultúrny prierez ich repertoáru
bol nesmierne veľký, od latinsko-staroslovienskych sakrálnych piesní až
po moderné gospelové Oh Happy
Day, Cohenovo Hallelujah a, dokonca,
podotýkam dokonca, Verdiho zbor Židov (ária z opery Nabucco), pretože,
ten, kto si dovolí zaspievať zbor Židov, musí mať veľkú odvahu. Veruže
mali a nesklamali! Bolo až zarážajúco príjemné počúvať a vnášať sa do
tých melódií, do tej harmónie, ktorá
sa priestormi nášho chrámu rozliehala. A nesklamal ani sluchovo náročný
poslucháč a divák. Od prvej piesne sa
totiž publikum roztlieskalo a nechcelo
zbor pustiť k slovu. A tak sa to opakovalo každou piesňou.
Som úprimne rád, že sa nám podarilo uskutočniť túto krásnu kultúrnu
akciu. Zboru som podotýkal, že idú do
sluchovo náročného publika a nemôžu si dovoliť zaváhania, pričom som
do nich vkladal aj absolútnu dôveru.
Ako povedal pán farár ku koncu, teraz
môžu ísť spievať do celého sveta, aj
do Hornej Súče!

Čo by sme to ale boli za obec, keby
sme ich na hody neprivítali tak, ako sa
patrí. Pre účastníkov zboru si dobrí ľudia z celej obce našli čas a pomohli
napiecť, uvariť, prichystať, zakúriť,
obslúžiť, odviezť, doviezť a upratať
všetko, čo bolo treba. A za to patrí
obrovská vďaka všetkým, ktorí sa
akokoľvek pričinili pri tejto malej, ale
svojím spôsobom aj veľkej slávnosti
v našom chráme. Menoval by som, ale
doteraz som ich nezrátal na prstoch
človeka (prstov bolo málo) a ani neviem
mená všetkých zainteresovaných.
Ešte raz, úprimné ďakujem.
Ďakujem aj zboru za to, že si našiel
čas a prišiel, určite si to členovia tiež
prečítajú. Práve takéto hektické obdobie, ako majú (príprava na Trojkráľové
koncerty v Novej Dubnici, 6. 1. a 10.
– 12. 1. 2014), im trošku krížilo cesty,
pretože potrebovali veľa skúšať. Ale
našli si na nás čas, a preto im patrí
chvála. Odkazujú, že také vďačné publikum už dávno nezažili a skvelo sa
u nás bavili.
Ďakujem aj vám, že ste prišli, alebo
ste chceli prísť. Ďakujem za vaše dobrovoľné vstupno-výstupné. Podporili
ste dobrú vec a podľa správnosti sme
všetky vyzbierané peniaze odovzdali
umeleckému vedúcemu zboru tak ako
sme sa dohodli a dúfame, že im to pokrylo všetky náklady.
Teším sa na ďalšie podujatia s vami,
priatelia.
Samuel Ondrišák
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Máme nového riaditeľa ZŠ s MŠ R. Hečka
Obec Dolná Súča vyhlásila v tomto roku výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej
školy s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči. V prvom výberovom konaní, ktoré sa
uskutočnilo 30. mája 2013, nebol zvolený žiadny kandidát, a preto obec vyhlásila druhé výberové konanie. Druhé výberové konanie sa uskutočnilo 14. augusta 2013, do ktorého sa prihlásili
traja kandidáti. Školská rada v tajnom hlasovaní zvolila za riaditeľa RNDr. Mgr. Klementa Hrkotu, PhD., ktorý sa oficiálne ujal funkcie riaditeľa od 1. septembra 2013.
Novému riaditeľovi sme položili pár otázok, z jeho odpovedí sa o ňom dozviete viac.
Pán riaditeľ, prezradíte našim čitateľom niečo o sebe?
Ako začať? V podstate celý môj život je spätý s regiónom
Trenčína. Základnú školu aj gymnázium som navštevoval
v Novom Meste nad Váhom, kde som býval ešte aj počas
štúdií na vysokej škole v Bratislave. Po skončení vysokej
školy som si našiel prácu ako učiteľ v Trenčíne. Po dvoch rokoch som sa do Trenčína aj presťahoval a žijem tam doteraz.
Som ženatý, s manželkou, učiteľkou ruského a talianskeho
jazyka vychovávame spolu syna – Šimona, ktorý je tretiak
na základnej škole a dcéru Anku, ktorá momentálne študuje
medicínu v Hradci Králové. Profesijne som sa počas svojej
učiteľskej kariéry venoval najmä matematike. Túto duševnú aktivitu rád kompenzujem pobytom v prírode, veľmi rád
lyžujem, korčuľujem, plávam. Pred piatimi rokmi som začal
chalupárčiť. V malej dedinke v blízkosti Bytče sme s manželkou začali rekonštruovať starší rodinný domček, a radi tam
trávime voľné chvíle. Dalo by sa povedať, že čo sa týka rodinného života, zažívame akési obdobie stability a dúfam, že
to tak aj dlho zostane. Po pracovnej stránke je to trochu iné
a výrazne hektickejšie. Nástupom na nové miesto som sa
dostal do kolotoča aj iných ako „len“ učiteľských povinností. Na tomto mieste by som ešte chcel poďakovať kolegom
za milé prijatie do kolektívu a ústretovosť, s akou ku mne
pristupujú.
Aké sú vaše predstavy o smerovaní našej školy do
budúcnosti?
V minulom období bola často spomínaná a aj viackrát
realizovaná reforma školstva. Pojmy ako tradičná škola, moderná škola či humánna škola boli na neustálom pretrase.
Opýtam sa teraz ja vás. Kto z vás, čo už máte deti, vnúčatá,
si myslí, že tá jeho škola, škola nazývaná tradičnou, bola
nehumánna alebo nemoderná, samozrejme s ohľadom na
danú dobu? Ja si myslím, že sa vás veľa nenájde. Školu je
treba modernizovať, to áno, veď aj doba napreduje. Vyvíjajú
sa nové metódy a formy vyučovania, skrátka celý výchovno-vzdelávací proces sa mení a vyvíja. Základná úloha školy však zostáva v princípe rovnaká: vychovávať a vzdelávať
žiaka tak, aby bol dobre pripravený na praktický život a na
ďalšie štúdium. Ja som sa celý život snažil o budovanie si
tolerantného vzťahu medzi mnou a mojimi žiakmi. To znamená naučiť sa tolerovať individuálne potreby žiaka, ako aj
globálnu toleranciu voči skupine a na druhej strane viesť
žiakov k tolerancii k autorite, pravidlám a k samým sebe.
Len takto je totižto možné dosiahnuť to najpodstatnejšie vo
výchovno-vzdelávacom procese, a to presvedčiť žiaka, že
od učiteľa si môže vziať viac ako len informácie, ktoré sú
napísané v učebniciach.
Plánujete rozšírenie výučby cudzích jazykov na škole?
Znalosť cudzích jazykov tvorí v súčasnosti neoddeliteľnú
súčasť vzdelania. Ak sa kohokoľvek na ulici opýtate, či je
v dnešnej dobe pre mladého človeka dôležité poznať cudzí

jazyk, odpovie „samozrejme“. Aký? „No angličtinu.“ Ale prečo
nie napríklad nemčinu? Podľa potrieb súčasnej doby a geografickej polohy Slovenska je znalosť dvoch cudzích jazykov
pre mladú generáciu viac ako potrebná. Celým problémom
takejto formulácie je slovo znalosť. Je treba dopredu zvážiť,
na akej úrovni a kde budem cudzí jazyk využívať. Nie každý
je však schopný bez problémov zvládať na rovnakej úrovni dva cudzie jazyky. Preto sa na školách vyučuje tzv. prvý
cudzí jazyk – to je ten „maturitný“ a druhý cudzí jazyk, ktorý
je zvyčajne s nižšou dotáciou a slúži na získanie vedomostí pre základnú komunikáciu a prípadný ľahší štart do jeho
ďalšieho štúdia. Na našej škole sa v priamej výučbe učia tri
cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk.
Máme ešte krúžok talianskeho jazyka. V zmysle početného
zastúpenia jazykov považujem tento stav za dostačujúci. Ak
si zvolíme akúkoľvek kombináciu dvoch z jazykov anglický,
nemecký a ruský, vždy nájdeme nejaké pre a proti. Neexistuje univerzálna voľba. Rovnako si myslím, že nie je dobré
za každú cenu navyšovať dotácie hodín cudzích jazykov na
úkor iných predmetov. Veď je v záujme nás všetkých mať
deti všestranne pripravené. Od septembra budúceho roka
nás pravdepodobne čakajú ďalšie zmeny v štátnom vzdelávacom programe. Teraz – a uvedomme si, ako je to blízko,
sa ešte ani nedá odhadnúť, aké. Je však veľmi pravdepodobné, že zasiahnu aj do koncepcie vyučovania cudzích jazykov. Preto je v súčasnosti veľmi ťažké rozvíjať koncepciu
v škole, keď nepoznáme tú štátnu.
Ako plánujete organizovať voľný čas našich žiakov
v mimoškolskom čase, hlavne čo sa týka negatívnych
vplyvov na školskú mládež?
Klasický život mladého človeka pozostáva v zásade z dvoch
častí. Je to čas strávený v škole, čas, ktorý je plne organizovaný a čas voľna. Svoje voľno si žiak musí rozdeliť na prípravu do školy, mimoškolské vzdelávacie aktivity, ako sú napríklad jazykové či umelecké školy, svoj oddych a, samozrejme,
spánok. Je to práve čas voľna, kedy dochádza najčastejšie
ku kontaktom s negatívnymi vplyvmi. V takto položenej otázke cítim akýsi rozpor. Ja ako osoba či riaditeľ nemám dosah
na organizovanie voľného času žiakov ako takého. Organizovania majú dosť v škole. Čo však urobiť môžeme, je vytvoriť žiakom priestor, aby sa realizovali vhodným spôsobom.
Podobná myšlienka stála pri zrode tzv. vzdelávacích poukazov a vytvorení masívnej krúžkovej činnosti na školách. Či
takáto forma má zmysel a je dobrá, bolo už témou nejednej
diskusie. Za seba a slečny futbalistky z našej školy môžem
jednoznačne povedať, že má. Dievčatá chodia na krúžok
v hojnom počte a pravidelne, napriek rôznym prognózam na
začiatku školského roka. Strávime spolu časť pondelkového
popoludnia, zabavíme sa a dievčatá si ani neuvedomia, že
spravili niečo pre svoje telo, ducha, a to nehovorím o napredovaní v herných zručnostiach. Na druhej strane si otvorene
povedzme, že žiaci nás, učiteľov či školy môžu mať za tých
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šesť hodín aj dosť. Preto často zvolia formu oddychu mimo
školy. Tu sa potom vo väčšej miere prejaví osobnosť žiaka
a to podmieni jeho výber trávenia času. Najmarkantnejšie
zdroje negatívnych vplyvov sú zlá partia a prípadná snaha
presadiť sa za každú cenu, médiá, internet. Problémom je
však to, že nemôžeme žiť v izolácii, bez televízie či internetu.
A tým sa opäť dostávame k jednej zo základných úloh školy.
Tou je podieľanie sa na vhodnom duševnom rozvoji žiaka
tak, aby on sám bol schopný odolávať negatívnym vplyvom
spoločnosti, pretože je vnútorne presvedčený, že tak je to
správne.
Myslíte si, že Školský poriadok v súčasnosti plní svoj
účel?
Školský poriadok bol, je a aj bude jedným zo základných
pilierov existencie a napredovania školy. Práve v ňom sú vymedzené práva a povinnosti žiakov, ako aj ich zákonných
zástupcov. Ak by sme to zobrali od základu, tak školský poriadok v škole plní funkciu zákona v spoločnosti. Rovnako aj

všetkými oplakávaná nevymožiteľnosť práva v spoločnosti je
podobná nedodržiavaniu školského poriadku v škole. Viete
si však predstaviť chod spoločnosti bez zákonov? Určite nie.
Rovnaké je to aj so školským poriadkom, ktorý je dôležitý pri
riešení sporných situácií nielen učiteľa, ale v nepodstatnej
miere aj žiaka či jeho zákonného zástupcu. V minulosti bolo
slovo učiteľa v škole zákonom a ešte za mojich školských
čias sme za poznámku vyfasovali od otca aj za ucho a až
potom si pýtal vysvetlenie. Dnes? Dvanásťročné dievčatá
chodia do školy namaľované, že je pod mejkapom ťažko
spoznať, že kto je kto, ale pri upozornení majú argument:
„Mame to nevadí“. No čo, mama asi nečítala školský poriadok alebo si ho vysvetlila po svojom. Ak by sme sa dokázali
k sebe správať naozaj slušne a ohľaduplne, možno by zákony a poriadky ani nemuseli byť. Lenže takáto teória hovorí,
že by nebolo treba ani pravidlá slušného správania a kto by
potom rozoznal, čo je ešte slušné, a čo už nie?
Ďakujeme za odpovede.

Pečenie
medovníčkov v 2. B
Deti sa na pečenie veľmi tešili, pripravili sa poctivo, doniesli si rôzne vykrajovačky, oriešky, ozdôbky a vrecúška na prípravu darčekov pre svojich
príbuzných.
Piekli sme cez dve vyučovacie hodiny v dvoch skupinkách, najskôr mali
prednosť dievčatá a potom chlapci.
Vykrajovali, natierali, zdobili... bola to
veľká zábava a nakoniec aj veľké hodovanie. 
Tešíme sa na spoločné pečenie aj
na budúci rok.
M. P.

Kľúčom k veľkému svetu sú knihy

Život je raz taký, ale je to dar

Hodnota kníh je nevyčísliteľná. Tak ako povedal Marcus
Tullius Cicero: „Izba bez kníh je ako telo bez duše.“ Veď knihy nás sprevádzajú minulosťou i prítomnosťou. Oboznamujú
nás s nepoznaným. Ich prostredníctvom sa dozvedáme to,
čo sa nám páči a zaujíma nás. Knihám vďačíme za veľa.
Knihy sú tu vždy pre nás. Dokážu nás rozplakať aj rozosmiať,
poučiť aj očariť. Z kníh sa dajú čerpať nielen rady, ale môžu
nás aj zabaviť.
Ja som s knihami vyrastala a stále sú mi veľmi blízke. Bohužiaľ, každý nemal ku knihám vždy prístup. Z histórie vieme, že kedysi boli knihy len pre bohatých. Kniha je základom
poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha. Čím je
človek vzdelanejší, tým viac sa zaujíma o svet okolo seba
a snaží sa pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.
Pravdou je, že žiť sa dá aj bez kníh. Som si istá, že to
vedel aj Denis Diderot, ktorý povedal: „Bojte sa človeka, ktorý prečítal len jednu knihu.“ Nevzdelaný človek nie je hlúpy
preto, že vie málo. Hlúpeho z neho robí to, že sa nechce
vzdelávať. Ľahšie sa s ním potom manipuluje, stačí mu to,
čo má, a ani nevie, koľko krásnych svetov mu je odopretých.
Lepšie je niečo vedieť a zabudnúť, ako žiť v nevedomosti.
Ján Amos Komenský povedal: „S pomocou kníh sa mnohí
stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva nikto učený
ani v škole.“ Učme sa preto, aby sme niečo dosiahli. Veď
kým zomrieme, mali by sme si byť istí, že sme niečo vo svete
zmenili k lepšiemu.
Angelika Holíčková, 9. B

Život je krásny, úžasný, sladký, ale aj nevyspytateľný. Je
plný sklamaní, sĺz a bolesti.
Každý človek bude mať taký život, aký si zariadi. Možno
sa nenarodíme do dobre zabezpečenej rodiny ako iní, ale
každý by mal aj tak ľúbiť tú svoju. Predsa musíme rodičom
ďakovať za to, že nám dali život.
Keď ráno vstaneme, poďakujme za svetlo, za svoj život
a za silu, poďakujme za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíme dôvod, prečo by sme mali poďakovať, dávajme vinu
sami sebe.
V našom živote si musíme prejsť mnohými prekážkami. Tie
nebudú ľahké, ale až neskôr pochopíme, že sú pre nás dôležité. V živote budeme raz hore a raz dolu. Sme zodpovední za
svoje konania. Ľudia majú svoje životy vo vlastných rukách.
Je život naozaj krásny? Túto otázku si kladie len veľmi
málo ľudí, pretože vždy myslíme skôr na tie horšie veci.
O šťastnom živote však sníva každý človek. Ale preto, aby
sme si ho urobili šťastným, musíme aj niečo urobiť. Len niektorí ľudia sú veľmi leniví.
Mnohí si neuvedomujú, že by mali byť vďační za svoje zdravie. Veľa ľudí – i mladých ľudí, bojuje s chorobami, ale sú
šťastní už len preto, že majú pri sebe svojich najbližších, ktorí
sú im oporou v ťažkostiach. Bez lásky je totiž život prázdny.
Život nám dáva mnoho šancí, ale niekedy ich premárnime.
Užívajme si život taký, aký je, pretože vždy sa máme z čoho
tešiť – aj z tých najmenších maličkostí.
Kristína Gazdíková, 9. A

(Úvaha)

(Úvaha)
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Športové akcie
• 8. 11. 2013 – Stolný tenis, ZŠ Kubranská, Trenčín
Umiestnenie: chlapci: 4. miesto, dievčatá: 6. miesto
• 13. 11. 2013 – Vybíjaná, ZŠ Horná Súča
Postup zo základnej skupiny (1. miesto)
do finále 12. 12. 2013 ZŠ Hodžova, Trenčín
• 15. 11. 2013 – Basketbal/dievčatá, ZŠ
Trenčianska Turná
Postup zo základnej skupiny (1. miesto) do
finále 5. 12. 2013 ZŠ Novomeského, Trenčín
• 21. 11. 2013 – Basketbal/chlapci, ZŠ
Kubranská, Trenčín
Základná skupina – 2. miesto
• Školské kolo Mini volejbal (5. – 6. ročník)
a Midi volejbal (7. – 9. ročník)
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Dejepisná súťaž
Poznaj svoje korene
Už 6. ročník dejepisnej súťaže Poznaj svoje korene sa v našej škole uskutočnil 25. novembra 2013. Túto súťaž usporadúva naša škola na počesť vynikajúcej učiteľky dejepisu a bývalej zástupkyne riaditeľky v ZŠ Dolná Súča,
PhDr. Zuzany Hlinčíkovej, ktorá nás po ťažkej chorobe navždy opustila
4. júla 2007.
Súťažili žiaci 6. až 9. ročníka (dvaja za každý ročník) zo štyroch základných škôl: ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča, ZŠ s MŠ Michala Rešetku
Horná Súča, ZŠ s MŠ Václava Mitúcha Horné Srnie a ZŠ Nemšová. Obsahom dejepisnej súťaže bolo učivo predchádzajúceho ročníka a vedomosti
o najdôležitejších udalostiach, osobnostiach a rokoch zo slovenských národných dejín.
A ako uspeli v dejepisnej súťaži Poznaj svoje korene naši žiaci z Dolnej
Súče? Pavol Kučmin, žiak 7. A triedy, získal 1. miesto v kategórii 7. ročník.
Simona Brázdová, žiačka 7. A triedy, získala 2. miesto v kategórii 7. ročník.

Obvodné kolo speváckej súťaže
Víťazi školského kola speváckej súťaže Trenčianske hodiny postúpili do obvodného kola a svoj talent len potvrdili. 19. novembra 2013 sa najspevavejší žiaci ZŠ, z takmer celého Trenčína, stretli v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, aby porote ukázali, čo
je v nich, no a my sme nemohli chýbať. Výsledky o umiestnení hovoria za všetko:
V prvej kategórii (1. – 3. ročník) sa na 1. mieste umiestnila žiačka 1. B triedy našej školy – Janka Koníčková. V druhej kategórii (4. – 6. ročník) sme taktiež obsadili popredné miesta. Na 1. mieste sa umiestnila Petra Trúnková zo 4. B triedy a hneď
na 2. mieste jej spolužiak Juraj Čapák.
Víťazom gratulujeme. 											
(ab)

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Jeseň
v materskej škole...
Leto nám opäť ušlo ako voda a v školskom
roku 2013/2014 sme otvorili brány materskej
školy s počtom 87 detí. Školský dvor znova ožil
veselým krikom a deti ho len nerady opúšťali.
Pre ich bezpečnosť sme však túto jeseň viac
času trávili na vychádzkach a v prírode, pretože plot bol už v havarijnom stave. Rodičia po
oslovení pani zástupkyňou Majerskou však vec
zobrali do vlastných rúk a napriek nepriazni počasia sa do plota pustili.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za ich
ochotu a pomoc. Plot sa podarilo dokončiť aj
s pomocou obecného úradu.
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Ani tento rok sme nezabudli na našich starkých. A že škôlka praskala vo švíkoch, to by vám vedeli potvrdiť malí škôlkari.
Potešili sme starých rodičov nielen pásmom piesní, básní a tancami, ale deti zhotovili pre nich s pomocou pani učiteliek malé
darčeky pre potešenie. Predškoláci boli s programom a darčekmi potešiť aj klientov nášho zariadenia pre seniorov.

V novembri sa deti zoznámili s povolaním vojakov v zahraničnej misii v Bosne a Hercegovine. Pozreli si prezentáciu na
interaktívnych tabuliach a zasypali nás zvedavými otázkami.
A že majú dobré srdiečka a sú vedené k prosociálnemu
správaniu, rozhodli sa darovať svoje hračky deťom, ktorých
krajina je ešte stále poznačená vojnou. Tie odovzdal veliteľ

Síl výcviku a podpory v Trenčíne spolu s príslušníkmi LOT
Višegrad materskej škole vo Višegrade.
Jeseň pomaly končí a my už budeme žiť prípravami vianočného programu, prípravou ozdôb na vianočné trhy, spievať si koledy a tešiť sa na nové spoločné zážitky – takže,
čoskoro dovidenia!
S. N.

Vážení spoluobčania,
materská škola si vás dovoľuje osloviť s prosbou venovaŤ 2 % z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu

Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251
na IČO: 42019931
Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.
Predseda OZ: Bc. Jozef Oriešek • Zástupkyňa MŠ: Alena Majerská

Nedovolíme, aby aj náš duch odišiel do dôchodku
Každé obdobie života má svoje čaro. Život seniora, ten
obyčajný, je krásny napriek tomu, že je poprepletaný rôznymi starosťami, životnými skúškami, chorobami, ale tiež aj
radosťou, a to nás drží nad vodou.
Blíži sa koniec roka a mali by sme začať bilancovať, čo sa
nám v tomto roku podarilo a čo nie.
Naplánované sme toho mali veľmi veľa a sčasti sa nám to
aj podarilo. Už v prvých minútach tohto roka sme si na námestí štrngali šampanským a vinšovali si všetko naj. Potom

sme pokračovali fašiangami s veselým programom, smažením šišiek a pochovávaním basy. Veľmi milé bolo stretnutie
na Pupáčke s Hornou Súčou v apríli. Keďže bol ešte sneh,
niektorí sa „povozili“ aj na zadnej časti tela, ale všetci to prežili v zdraví.
V júni robila Závrská-Vlčí Vrch krajské a okresné stretnutie
seniorov, kde sme nechýbali. Spievali sme tiež v Závrskej na
vystúpení Znej pieseň Závrskou dolinou. Od okresnej organizácie sme dostali 4 liečebné poukazy do Kúpeľov Nimnica,
tie sme veľmi radi využili. Zúčastnili sme sa
aj súťaže lúštenia sudoku, bolo to dosť kruté,
pretože išlo aj o čas (stopky fungovali) a Anka
Ondrišáková vyhrala 2. miesto.
Boli sme aj na jednodňovom výlete po Slovensku po trase Žilina, Martin, Kláštor pod
Znievom, Prievidza. Mali sme veľmi pekné
počasie a bolo veselo.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s obecným
úradom, za čo im ďakujeme, a tiež s materskou školou.
Aktivít máme veľmi veľa, takže nestačíme
sledovať, ako rôčky utekajú. Chodíme do prírody zbierať liečivé bylinky, stretávame sa pravidelne každý mesiac v klubovni a je nám dobre.
Tešíme sa aj z úspechov našich najbližších, detí, vnukov, ba niektorí už aj z pravnukov. Tí nás v našich aktivitách podporujú, za
čo im veľmi pekne ďakujeme.
A. Oriešková
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Ľuboš Hatnančík, Michaela a Paulína Hanekové,
Matúš Dobo, Tomáš Pagáč, Lukáš Žák,
Radovan Ján Zahorák, Kristián Repa,
Júlia Hamajová, Šimon Dobo,
Viktória Holíčková, Dušan Šimuni,
Tomáš Žúži, Matej Trstenský, Marek Michálik
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Anna Bartkoviaková, Mária Micháliková,
Anna Hupčíková, Rozália Piknová, Daniel Šedivý,
Jozef Kiac, Mária Trúnková, Ján Pleva, Anton Rožník,
Milan Hatnančík, Mária Hatnančíková

MANŽELSTVO UZAVRELI
Mgr. Karol Šedaj a Mgr. Martina Slivová
Mgr. Pavol Šulík a Bc. Monika Oriešková
Juraj Pleva a Ing. Lívia Mráziková
Peter Zahorák a Bc. Marcela Šedivá
Daniel Pribiš a Martina Plevová
Michal Borot a Mgr. Gabriela Micháliková
Jake Richard Hurley a Petronela Rožníková
Henrich Kopčan a Ing. Lenka Repová
Marián Juračka a Katarína Bulejková
Andrej Lukšo a Eva Príbusová
Ing. Milan Kašuba a Zuzana Glossová
Bc. Radomír Hlávek a Ing. Marcela Sásková

Zápis do pamätnej knihy pri príležitosti významných výročí
50. výročia manželstva:

Ivan Čechovský a Anna Podoláková

Ladislav Zahorák a Juliana Zahoráková

90 rokov:

Emília Hodálová

Október – Mesiac úcty k starším:
V obci žije 251 obyvateľov nad 70 rokov,
z toho 		
82 mužov
		
a 169 žien.
Medzi najstarších z mužov patrí
Ladislav Rožník, č. 188
– dožil sa 89 rokov,
zo žien
Anna Dušová, č. 405
– oslávila 96. narodeniny.
Do radov sedemdesiatnikov sa v tomto
roku zapísalo
18 občanov.
Srdečne blahoželáme.

Poďakovanie
Obec Dolná Súča ako vydavateľ dolnosúčanského občasníka Hlasy spod Krásina ďakuje za spoluprácu
všetkým prispievateľom. Sme radi, že si naše noviny našli svojich čitateľov. Touto cestou by sme chceli poďakovať zamestnancom predajne Tradičnej pekárne – potraviny a p. Lorencovej z novinového stánku za úzku spoluprácu pri predaji nášho občasníka.
K blížiacim sa sviatkom by sme chceli zaželať všetkým čitateľom a prispievateľom požehnané vianočné sviatky
a šťastný a veselý nový rok 2014.
Vydavateľ
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Asi pred dvadsiatimi rokmi sa bocian biely prvýkrát pokúsil postaviť si
hniezdo v Dolnej Súči.
Svoj nový domov si chcel postaviť
v objekte poľnohospodárskeho družstva, na plechovom komíne sušičky
chmeľu. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa v komíne každú chmeľovú
sezónu nekúrilo.
A tak bolo dobre, že to bocianí pár
vzdal.
Minulý rok sa bociany vrátili a hniezdo si na murovanom komíne PD postavili opäť.
Tentoraz úspešne. V hniezde sa
vyliahli tri mláďatá, o ktoré sa rodičia
vzorne starali. Koncom augusta sa
mláďatá po prvýkrát snažili vyletieť

Bociany v Dolnej Súči
z hniezda. Po dlhých tréningoch sa
im to aj podarilo. Absolvovali niekoľko
preletov aj nad dedinou, ale stále sa
vracali do hniezda, kde ich starostliví
rodičia dokrmovali. Až jedného dňa
odleteli – smer Južná Afrika.
Všetci dúfame, že sa na jar opäť
k nám vrátia.

Niečo o živote bociana bieleho (L.
Ciconia ciconia)
Prilieta k nám začiatkom apríla a odlieta koncom augusta, začiatkom septembra. Rád vyhľadáva miesta, kde
sú mokré lúky a rozsiahle polia. Nie je
plachý. Pred človekom hneď neodlieta, predtým než vzlietne, niekoľkokrát
poskočí. Lieta s natiahnutým krkom aj
nohami, veľmi dobre plachtí.

Pomaly kráča a zbiera všetko, čo
mu príde do cesty. Na lúkach i na poliach hľadá rôzne živočíchy.
V jeho potrave prevládajú žaby,
myši a rôzny hmyz. Zbiera tiež mäkkýše a červy.
Hniezdo si stavia väčšinou na komínoch a vyvýšených miestach blízko
ľudských príbytkov. Koncom apríla
a v máji znáša samica 3 – 5 bielych
vajec, na hniezde sa strieda samica aj
samec. Po vyliahnutí mláďatá kŕmia
a starajú sa o ne obaja rodičia. Znášajú potravu a kladú ju na kraj hniezda.
Je zaujímavé, že bocian je nemým
vtákom, zvuky vydáva známym klepotaním zobáka, keď zvráti hlavu na
chrbát.
Š. Č.

Craft 1000 Miles Adventure

Craft 1000 Miles Adventure je extrémny závod. Jeho
zmyslom je dopraviť sa z najvýchodnejšieho bodu na Slovensku do najzápadnejšieho miesta Česka. Zúčastnení si
môžu vybrať tri možnosti: kolobežka, bicykel a tí najodvážnejší – vlastné nohy. Po „vlastných“ sa pustil aj Petr Ozogán, ktorý prechádzal cez Dolnú Súču. Aké má na našu
obec spomienky?
„Jde poutník krajinou, má v nohách už 530 kilometrů, zničený vedrem, hladový a špinavý. Potká ale dobrého člověka,
který ho zavede na místní faru, kde se ho ujme pan farář, dá
mu jídlo, vanu, nocleh.
I tohle byl smysl mého putování. Nejen šlapat do zblbnutí, dívat se také kolem sebe, vnímat to vše a radovat se i z
maličkostí, které cestou potkám. Dostal jsem tam od pana

faráře na památku ukřižovanýho Krista... nejsem člověk věříci
v Boha, spíše věřím na lidi kolem sebe, na náhody, které mě
zavedou k poznání... proto jsem si ten křížek nechal a visí mi
doma na nástěnce. Připomíná mi tak bezva člověka, kterého
jsem náhodně na své pouti životem potkal.
Svou cestu jsem skončil po 772 kilometrech v Jeseníkách
po téměř 15 dnech putování. Pro mě to bylo moc zajímavé, zejména potkávání se s různými lidmi. Dolná Súča patří rozhodně k těm nejzajímavějším momentům mojí cesty.
Zdravím i pana faráře, líbilo se mi, že rozhovor s ním nebyl
(dalo by se říct) o Bohu, ale hlavně o tom, že lidé by měli
vidět před sebou svoji budoucnost a být pozitivní. To je i můj
názor, to je i má víra.“
Š. Č.
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Petr Ozogán v Dolnej Súči.

šport
Ako ten čas rýchlo letí
Ani sme sa nenazdali a už je tu zima
a s ňou aj zimná prestávka pre našich
futbalistov. TJ počas letnej prestávky
zorganizovala turnaj, na ktorom sa
zúčastnili štyri družstvá – Dolná Súča,
Bolešov, Trenčianska Teplá a Drietoma. Aj v horúcom letnom počasí si
medzi sebou zahrali predovšetkým futbal a tréneri si mohli otestovať svojich
hráčov pred začiatkom novej sezóny.
Na prvom mieste sa umiestnil FK Slovan Bolešov, druhí skončili futbalisti z Trenčianskej Teplej a na tretom
mieste domáci tím TJ Slovan Dolná
Súča. Na ihrisku sa tiež organizovali
ďalšie akcie: premietanie večerného
filmu pod holým nebom, vystúpenie
dychovej hudby Hrabovská kapela,
usporiadanie prvého ročníka hry pasák, vystúpenie kapely Bana band.
Tieto akcie pre občanov spoluorganizovala TJ v spolupráci s obecným
úradom a Miestnou akčnou skupinou
Vršatec v rámci kultúrneho leta. V júli
sa na ihrisku konala brigáda, počas
ktorej sme si aspoň trocha vynovili
štadión a jeho okolie.
A teraz už späť k futbalu. Jesenná
časť ročníka 2013/2014 ubehla ako
voda. Počas jesene družstvo mužov
odohralo 16 majstrovských futbalových stretnutí a po šiestich výhrach,
štyroch remízach a šiestich prehrách
im patrí pekné siedme miesto. Druž-

stvu stále chýba strelec, ktorý by vedel
premeniť šance, ktoré si veľmi dobrou
kombinačnou hrou naši futbalisti v zápasoch vypracujú (len to zakončenie
pokrivkáva). Na druhej strane máme
problém aj s postom brankára, nakoľko ak sa ten jeden zraní, musí ho
potom nahradiť hráč, ktorý zasa chýba
v hre. Ale aj napriek všetkým prekážkam môžeme byť s výsledkami vcelku spokojní a cez zimnú prestávku sa
dobre pripraviť na jarnú časť a možno
sa aj v tabuľke o nejaké to miesto posunúť smerom hore.
Dorastenci sa po postupe do V. ligy
v jesennej časti uviedli fantastickými
výkonmi na ihrisku doma aj vonku
a z pätnástich majstrovských futbalových stretnutí vyhrali dvanásť, dvakrát
remizovali a len jedenkrát prehrali, výsledkom je skvelé druhé miesto po jesennej časti. Do jarnej časti im prajem,
aby svojou hrou a výkonmi na ihrisku
pritiahli čo najviac divákov a pokračovali v stabilných výkonoch, ktorými by
mohli atakovať možno aj prvé miesto,
chlapci len tak ďalej.
Starší žiaci sa prezentujú tiež kvalitnou hrou, aj keď pri výpadku tých najstarších to v niektorých zápasoch bolo
poznať, ale na druhej strane treba dať
šancu hrať aj mladším a menej skúseným chalanom. Tí by postupom času
mali nahradiť tých starších, ktorí už po

jarnej časti sezóny 2013/2014 budú
pravdepodobne zarezávať v družstve
dorastencov. Práve preto aj starších
žiakov treba pochváliť, nakoľko v pätnástich zápasoch jedenásťkrát zvíťazili a len štyri razy prehrali a v tabuľke
im patrí zatiaľ pekné piate miesto, keď
na tretiu priečku majú stratu len dva
body.
Od mladších žiakov prešlo cez leto
k starším viacero hráčov a káder našich najmladších futbalových zástupcov sa doplnil o nových, ešte neskúsených hráčov a výsledkom je šieste
miesto, keď v siedmich zápasoch len
raz zvíťazili, raz remizovali a päťkrát
prehrali.
Verím že cez zimnú prestávku sa
dobre pripravia a na ihriskách potom
budú podávať čoraz lepšie výkony, aby
z ihriska odchádzali s radosťou, lebo
futbal sa má hrať práve pre radosť.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa
v našej obci o futbal starajú, či sú to
už tréneri, funkcionári, organizátori,
sponzori. Netreba však zabúdať ani na
fanúšikov, ktorí vedia svojím povzbudzovaním našich futbalistov vyburcovať
k čo najlepším výkonom na ihrisku.
Ďakujme všetkým, ktorý prispeli na
chod TJ či už vecným darom, finančným príspevkom alebo aj len pochvalou za dobre odvedenú prácu. Zároveň
vás všetkých pozývame na futbalové
zápasy, ktoré naše družstvá odohrajú
na jar.
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Tabuľka I. trieda OBFZ Trenčín
muži po jesennej časti ročníka 2013/2014

Tabuľka ZSFZ Nitra – V. liga sever
dorast po jesennej časti ročníka 2013/2014

por.

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+

por.

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Spartak
Myjava „B“

16

12

0

4

43:17

36

12

1

Borčice

15

13

1

1

62:8

40

2

Ľuborča

16

11

3

2

44:20

36

12

3

Čachtice

16

11

3

2

33:17

36

12

4

Veľká Hradná

16

11

0

5

46:23

33

9

5

Trenčianske
Jastrabie

16

8

6

2

19:15

30

6

6

Zamarovce

16

7

2

7

34:43

23

-1

7

Dolná Súča

16

6

4

6

29:23

22

-2

8

V. Bierovce-Opatovce

16

6

4

6

28:26

22

-2

9

Horná Súča

16

7

1

8

31:33

22

-2

10

Bošáca

16

6

3

7

28:36

21

-3

11

Skalka nad
Váhom

16

4

6

6

15:18

18

-6

12

Pobedim

16

5

2

9

24:43

17

-7

13

Dubodiel

16

4

3

9

29:39

15

-9

14

Očkov

16

4

2

10

34:39

14

-10

15

Soblahov

16

3

2

11

19:38

11

-13

16

Horné Srnie

16

2

1

13

14:40

7

-17

Tabuľka OBFZ Trenčín
I. trieda - st. žiaci po jesennej časti roč. 2013/2014
por.

Klub

Z

V

R

P

1

Horná Súča

15

15

0

2

Tr. Turná

15

13

0

3

AS Trenčín

15

12

4

Záblatie

15

11

5

Dolná Súča

15

11

6

Bobot

15

9

7

Bošáca

15

8

Soblahov

15

9

Krajné

15

2

Dolná Súča

15

12

2

1

61:17

38

3

Drietoma

15

9

5

1

38:25

32

4

Domaniža

15

9

2

4

52:25

29

5

Bošáca

15

8

1

6

30:23

25

6

Chynorany

15

7

1

7

57:47

22

7

Kanianka

15

7

1

7

50:46

22

8

Šimonovany-Partizánske

15

5

5

5

23:19

20

9

Trenčianska
Turná

15

6

1

8

44:32

19

10

Svinná

15

5

3

7

27:45

18

11

Stará Turá

15

5

2

8

41:47

17

12

Prečín

15

4

4

7

30:36

16

13

Opatová nad
Váhom

15

4

2

9

20:54

14

14

Papradno

15

3

4

8

27:37

13

15

Dolné
Kočkovce

15

3

0

12

16:70

9

16

Dubodiel

15

2

2

11

26:73

8

+

Tabuľka OBFZ Trenčín
I. trieda – ml. žiaci po jesennej časti roč. 2013/2014

Skóre

Body

+

por.

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+

0

85:7

45

21

1

7

0

0

41:2

21

12

101:13

39

18

0

3

144:12

36

15

ZDŽ Melčice-Lieskové-Ivanovce

7

2

1

3

49:19

34

10

2

V. Bierovce-Opatovce

7

6

0

1

36:7

18

6

0

4

65:31

33

12

3

Motešice

7

5

0

2

25:11

15

3

2

4

58:15

29

5

4

7

3

0

4

31:22

9

0

8

3

4

34:48

27

3

ZDŽ Podolie-Očkov

7

1

7

40:43

22

1

5

TTS Trenčín

7

3

0

4

16:14

9

0

7

0

8

44:40

21

0

6

Dolná Súča

7

1

1

5

6:36

4

-8

7

Trenčianske
Stankovce

7

1

1

5

4:36

4

-5

8

Chocholná-Velčice

7

1

0

6

13:44

3

-9

10

Selec

15

5

1

9

33:72

16

-8

11

Tr. Stankovce

15

3

5

7

17:47

14

-7

12

Stará Turá

15

3

1

11

23:69

10

-14

13

Horné Srnie

15

3

1

11

26:73

10

-11

14

ZDŽ Podolie-Očkov

15

3

0

12

21:95

9

-12

15

Opatová nad
Váhom

15

2

0

13

10:79

6

-18

16

Drietoma

15

0

1

14

11:98

1

-23

Za mladších žiakov skórovali:

Jakub Burian
Jozef Žucha
Marek Burian
Tomáš Hlávek
Aleš Lukšo

2 góly
1 gól
1 gól
1 gól
1 gól

Najlepšími strelcami starších žiakov sú: Mário Oláš 24 gólov
Jakub Gajdošík 8 gólov
Matúš Grúlik
8 gólov
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